Automatyzacja
i bezpieczeństwo

– nowoczesna architektura
centrum danych

Cisco Application Centric
Infrastructure (ACI)
jest nowoczesną architekturą
Data Center opartą o scentralizowany
model zarządzania i wbudowane
mechanizmy bezpieczeństwa.

ACI jest praktyczną implementacją sieci
programowalnej (SDN) klasy enterprise,
gotowej do szybkiego wdrożenia.
ACI łączy elastyczność oprogramowania ze
skalowalnością rozwiązań sprzętowych, czyniąc
je jednocześnie otwartymi, programowalnymi,
bezpiecznymi (mikrosegmentacja) i łatwymi do
automatyzacji.
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Rozwiązanie Application Centric Infrastructure sprawdzi się idealnie jako nowoczesna
architektura Centrum Danych dla środowisk zarówno fizycznych, jak i zwirtualizowanych
niezależnie od lokalizacji. Wsparcie najpopularniejszych usług chmurowych takich, jak:
Amazon Web Services, Google Cloud Platform i Microsoft Azure pozwala na rozszerzenie polityk
i funkcjonalności na całą infrastrukturę. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia mniejszych
lokalizacji zdalnych i zaimplementowania adekwatnych polityk oraz funkcjonalności.

Dlaczego Cisco ACI?
Efektywne
operacje sieciowe

Rozszerzone
bezpieczeństwo

• Uproszczenie oraz automatyzacja
Centrum Danych co przekłada
się bezpośrednio na szybkość
dostarczania usług i niezawodność
funkcjonowania

• Ulepszone bezpieczeństwo
za pomocą mikrosegmentacji

• Scentralizowane zarządzanie
powodujące zmniejszenie czasu
obsługi i rozbudowy Centrum
Danych.

• Bezpieczeństwo poparte
certyfikacjami np. FIPS 140-2.

• Model polityki oparty
o „white-list” z polityką
„zero-trust”

Skalowalność
i elastyczność
• Elastyczna skalowalność poprzez
otwarte API i zapewnienie integracji
z urządzeniami innych producentów
• Integracja z dostawcami usług
chmurowych
• Zintegrowana wirtualna/fizyczna
architektura obsługująca każdy
typ operacji (maszyny fizyczne,
wirtualne, kontenery).

Dimension Data
globalny integrator IT i dostawca managed services
Założona w 1983 r. Dimension Data, o obrotach wynoszących 8 mld USD, jest światowym
liderem w projektowaniu, optymalizowaniu i zarządzaniu stale ewoluującym środowiskiem IT,
ułatwiając swoim klientom osiąganie sukcesów w cyfrowej erze.
Mająca swoją główną siedzibę w Johannesburgu (RPA) Dimension Data działa w 47 krajach
(w tym w Polsce), zatrudniając 28 000 pracowników.
Firma łączy najlepsze technologie dostarczane przez światowych liderów i innowacyjnych
dostawców niszowych z usługami, których potrzebują klienci do rozwoju swojego biznesu
– od usług konsultingowych, technologicznych i wsparcia po usługi w pełni zarządzane.
Firma Dimension Data jest członkiem NTT Group.
Doświadczenie na rynku IT w Polsce zdobywamy od blisko 25 lat. W tym czasie wdrożyliśmy
wiele złożonych projektów infrastrukturalnych oraz aplikacyjnych, a niektóre z nich były
pionierskimi na rynku. Naszymi klientami są jednostki z sektora publicznego, administracji
centralnej i lokalnej, uczelnie wyższe, służba zdrowia, energetyka, banki, instytucje finansowe,
operatorzy telekomunikacyjni, firmy usługowe i przemysł.
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